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MIKÄ ON JOSKUS MENNYT PIELEEN
KOSTEUDENHALLINNASSA

• Päällysteet irtoilevat  ja ”käryävät”

• Huono sisäilma - hometta

• Ikkunat huurtuvat

• Saumat halkeilevat

• Kevyet rakenteet vääntyilevät

• Vettä löytyy rakenteista

• Lämmöneristävyys on huono

• Vuotoja ja vesivalumajälkiä

• Käyttäjät oireilevat
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KOSTEUS-
KOORDINAATTORIN
TEHTÄVÄT
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KOSTEUSKOORDINAATTORIN TEHTÄVÄT, 
JATKUU
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• ottaakseen kantaa todentamislistaan 
tulee ymmärtää rakennesuunnittelua 
ja rakennusfysiikkaa

• tulisi ymmärtää myös LVI-
suunnittelua 

• aikatauluosaamista

• kokemusta työmaan 
kosteudenhallinnasta käytännön 
tasolla (rakenteiden suojaus, 
työmaan oikeiden lämpötila- ja 
kosteusolosuhteiden saavuttaminen, 
rakennekosteusmittaukset, 
korjaustoimenpiteet työnaikaisten 
kosteusvahinkojen sattuessa)

• >> koordinaattorin tulisi olla:
– moniosaaja tai 

– koordinaattorin tehtävät tehdään 
usean henkilön yhteistyöllä

• pätevyysvaatimukset nyt samat 
kuin kohteen vastaavalla 
työnjohtajalla tai hankkeen 
rakennusfysikaalisen 
suunnittelijan pätevyys. Nyt myös 
Fise-pätevyyden omaava valvoja 
käy 

Mitä kosteuskoordinaattorin 
tehtävät sitten vaativat? 
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• Malli hakee vielä muotoaan, mikä näkyy esimerkiksi 
rakennusvalvonnan vaihtelevissa vaatimuksissa ja tulkinnoissa 

• Suurempi osa rakennusprosessiin osallistuvista joutuu nyt miettimään 
kosteudenhallintaa omasta näkökulmasta, mikä on positiivinen asia 

• Suunnittelijoiden mukaan saaminen on ollut alkuvaiheessa joissain 
projekteissa haastavaa. Syinä mm.: 

– osittain resurssipula

– asia on (rakenne)suunnittelijan osaamisalueen ulkopuolella  

• Joissain tapauksissa mallin käyttöön on lähdetty pelkästään 
rakennusvalvonnan pakosta. Lisäksi joissain tapauksissa hankkeeseen 
ryhtyvä on pyrkinyt sopimaan työmaan kosteudenhallinnan 
vaatimustason mahdollisimman minimiin rakennusvalvonnan kanssa   
(= alle kuivaketju10-mallin tason)
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Ensikokemuksia kuivaketju10-mallista 
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• Todentamisohjeessa on päällekkäisyyttä urakoitsijoiden omien ja  
rakennusvalvonnan vaatimien laadunvalvontadokumenttien kanssa

• Myös kosteuskoordinaattorin ja rakennusteknisten töiden valvojan 
töissä on päällekkäisyyttä
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Ensikokemuksia kuivaketju10-mallista
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• Rakennusteknisten töiden valvojan toimiminen kosteuskoordinaattorina 
ei välttämättä ole kaikissa tapauksissa toimiva ratkaisu

– Valvojan rajalliset resurssit

– Valvojien ammattitaito kosteusasioissa vaihtelevaa 

>> Jos suunnitteluvaiheen kosteuskoordinaattori jää pois 
rakennusvaiheessa ja työ jää valvojalle,  on olemassa vaara, että 
kosteudenhallinnan tavoitteet eivät toteudu

>>Markkinoilla on jo tarjottu kosteuskoordinaattoripalveluita niin 
alhaisella hintatasolla, että kuivaketju10-mallia ei niillä pystytä 
toteuttamaan. 
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Ensikokemuksia kuivaketju10-mallista
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• Kosteuskoordinaattorin toimi eroaa aikaisemmista kosteudenhallinnan 
asiantuntijatehtävistä siinä, että nyt vastuuhenkilö nimetään 
rakennuslupaan > kosteudenhallintakonsultin vastuu lisääntyy

>>koordinaattorin vastuut ja toimintavaltuudet eivät välttämättä ole  
tasapainossa

• Kosteustoimeksiantoihin tullut nyt mukaan myös gryndikohteita, joka 
voi  tuoda haasteita (valvotaan ja tarvittaessa joudutaan vaatimaan 
suuriakin kustannuksia aiheuttavia toimenpiteitä taholta, joka on 
samalla koordinaattorin tilaajataho ja palkkion maksaja) 
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Ensikokemuksia kuivaketju10-mallista
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• Sisävalmistusvaiheeseen lähdetään vielä joskus 
tilanteessa, jossa rakennuksen vaippa ei pidä 
vettä

• Sääsuojien käyttö on yleistynyt 

• Yksittäisten rakenneosien suojauksissa on välillä 
vielä parantamisen varaa 

>>Työmailla otetaan melko suuriakin riskejä        
kosteudenhallinnan suhteen
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Kosteudenhallinnasta yleisesti

Lähde:www.koskisen.fi
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RIL 250/ TYÖMAAN 
KOSTEUDENHALLINTA ON

Kiitettävää, kun 

• Rakennus/ rakentaminen tehdään sääsuojassa (teltta tai oma katto)

• Materiaalit on suojattu irti maasta ja tuuletus toimii koko ajan

• Betonirakenteilla on kuivumisarviot ja kosteudet mitataan riittävällä 
otannalla ja tarkasti

Erittäin hyvää, kun

• Rakenteet ja materiaalit sääsuojataan kunnolla aina, kun työt sen sallivat

• Käytetään kosteutta kestäviä materiaaleja

• Kastuneet rakenteet kuivataan ja riittävä kuivuminen varmistetaan riittävin 
tarkoin mittauksin
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RIL 250/ TYÖMAAN 
KOSTEUDENHALLINTA ON
Hyvää, kun

• Rakenteet ja materiaalit sääsuojataan kunnolla aina, kun työt sen sallivat

• Kastuneet vaurioherkät materiaalit vaihdetaan

Tyydyttävää (lievästi riskialtista), kun

• Rakenteet ja materiaalit sääsuojataan kunnolla aina, kun työt sen sallivat

• Kastuneet materiaalit vain kuivataan, vaikka niiden ominaisuudet 
saatavatkin muuttua niiden kastuttua

Välttävää … huonoa (erittäin riskialtista), kun

• Rakenteita ja materiaaleja ei suojata

• Kastuneita materiaaleja ei vaihdeta  eikä kuivata


